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AKADEMICKÝ SENÁT 

 

Zápis ze zasedání AS PřF UJEP 
konaného dne 18. 1. 2018 

 
Přítomni: PhDr. RNDr. Jan Daniel Bláha, Ph.D., Jiří Brož, Mgr. Jiří Fišer, Ph.D., doc. Ing. 

Jaromír Havlica, Ph.D., RNDr. Eva Hejnová, Ph.D., Jan Keller, Mgr. Michaela 
Liegertová, Ph.D., Mgr. Zuzana Nejedlá, Bc. Martin Roub, Mgr. Jan Spěvák, Ph.D., 
Ing. Magda Škvorová, Ph.D., Bc. Ondřej Šmíd, Bc. Jan Štěpka, Mgr. Marcel Štofik, 
Ph.D. 

Nepřítomni: - 
Omluveni: Mgr. Martin Dolejš 
Hosté: doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc. (děkan PřF UJEP), RNDr. Martin Švec, Ph.D. (proděkan 

pro studium PřF UJEP) 
 
Návrh programu zasedání: 

1. Volba předsedy a místopředsedy, schválení tajemníka nového AS PřF UJEP. 
2. Schválení programu zasedání. 
3. Schválení zápisu z minulého zasedání. 
4. Jmenování Ekonomické komise AS PřF UJEP. 
5. Stanovení termínů řádných zasedání v 1. pololetí 2018 a informace vedení fakulty o plánu 

práce v 1. pololetí 2018. 
6. Různé: 

a) Informace vedení fakulty o čerpání rozpočtu 2017 a přípravě rozpočtu 2018 . 
 
Zahájení: 13:06 
 

Jednání: AS PřF UJEP je usnášeníschopný – přítomno 14 z 15 členů. 
 
Pověřená řídící Akademického senátu PřF UJEP dr. Hejnová omluvila nepřítomnost bývalého 
předsedy AS PřF UJEP p. dr. Krejčího a přivítala p. děkana a p. proděkana. 
 
V úvodu jednání požádala řídící senátu dr. Hejnová všechny přítomné senátory AS PřF UJEP, aby 
se krátce představili ostatním členům. 
 

1. Volba předsedy a místopředsedy, schválení tajemníka nového AS PřF UJEP. 
 
Pověřená řídící Akademického senátu PřF UJEP RNDr. Eva Hejnová, Ph.D. vyzvala 
přítomné k předložení návrhů na nového předsedu AS PřF UJEP. 
 
a) Skrutátory pro všechny volby určeni: dr. Michaela Liegertová, dr. Marcel Štofik. 
 
b) Do funkce předsedy AS PřF UJEP byli navrženi: 

RNDr. Eva Hejnová, Ph.D. (se svou kandidaturou souhlasila) 
PhDr. RNDr. Jan Daniel Bláha, Ph.D.(se svou kandidaturou nesouhlasil) 
Bc. Martin Roub (se svou kandidaturou souhlasil) 
 

Volba předsedy AS PřF UJEP: V tajném hlasování platné hlasy získali: Hejnová 13, Roub 
1, neplatné hlasy 0. 
 
Závěr: Předsedkyní AS PřF UJEP byla nadpoloviční většinou zvolena RNDr. Eva 
Hejnová, Ph.D., která se následně ujala dalšího řízení jednání AS PřF UJEP. 
 
c) Do funkce místopředsedy AS PřF UJEP byli navrženi: 

Bc. Martin Roub (se svou kandidaturou souhlasil) 
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Volba místopředsedy AS PřF UJEP: V tajném hlasování platné hlasy získal: Roub 13, 
neplatné hlasy 1. 
 
Závěr: Místopředsedou AS PřF UJEP byl nadpoloviční většinou zvolen Bc. Martin Roub. 
 
d) Na návrh předsedkyně AS PřF UJEP byla do funkce tajemníka navržena a následně 

schválena Mgr. Zuzana Nejedlá. 
hlasování: 13-0-1 

(schváleno) 
 

2. Schválení programu zasedání. 
 
Usnesení: AS PřF UJEP schvaluje program řádného zasedání. 

hlasování: 14-0-0 
(schváleno) 

 
3. Schválení zápisu z minulého zasedání. 

 
Usnesení: AS PřF UJEP schvaluje zápis z řádného zasedání AS PřF UJEP konaného  dne 
13. 12. 2017. 

hlasování: 14-0-0 
(schváleno) 

 
4. Jmenování Ekonomické komise AS PřF UJEP. 

 
Pan místopředseda Bc. Roub informoval členy AS PřF UJEP o činnosti a povinnostech 
členů EK AS PřF UJEP. Členové EK AS PřF UJEP se budou pravidelně scházet s panem 
tajemníkem k průběžné kontrole čerpání rozpočtu. Předsedu EK AS PřF si členové EK 
zvolí na prvním zasedání EK, které by mělo proběhnout před příštím řádným zasedáním 
AS PřF UJEP. 
 
O členství projevili zájem: 

Bc. Martin Roub, dr. Michaela Liegertová, dr. Magda Škvorová, dr. Jiří Fišer a 
Bc. Jan Štěpka. 

 
Usnesení: AS PřF UJEP souhlasí se jmenování Ekonomické komise AS PřF UJEP ve 
složení: Bc. Martin Roub, dr. Michaela Liegertová, dr. Magda Škvorová, dr. Jiří Fišer a Bc. 
Jan Štěpka. 

hlasování: 14-0-0 
(schváleno) 

 
5. Stanovení termínů řádných zasedání v 1. pololetí 2018 a informace vedení fakulty 

o plánu práce v 1. pololetí 2018. 
 
Pan děkan požádal členy AS PřF UJEP o každoměsíční zasedání z důvodu nutného 
projednání a schválení několika vnitřních předpisů a dalších materiálů, které budou členům 
AS PřF UJEP postupně předloženy ke schválení do června 2018 (jedná se o schválení 
např. Statutu PřF UJEP, Stipendijního řádu PřF UJEP, rozpočtu PřF UJEP, rozpočtu FRIM 
PřF UJEP a na rok 2018, aktualizace Strategického záměru rozvoje PřF UJEP na rok 
2018, výroční zprávy o činnosti a hospodaření PřF UJEP za rok 2017 apod.). 
 
Členové nového AS PřF UJEP byli informování o nutnosti zpřístupnění podkladů 
pro zasedání AS PřF UJEP nejméně 7 kalendářních dní před jejich projednáním způsobem 
umožňující dálkový přístup - web AS na adrese https://elf.ujep.cz/as, který umožňuje 
přístup po přihlášení přes eduID (dle § 27, odst. 3 zákona o VŠ).  
 
O navržených termínech řádných zasedání AS PřF UJEP proběhla diskuze. Navržené 
termíny řádných zasedání AS PřF UJEP v 1. pololetí 2018 jsou: 

https://elf.ujep.cz/as/
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 středa 14. 2. 2018 od 13 h, 
 středa 14. 3. 2018 od 13 h, 
 středa 11. 4. 2018 od 13 h, 
 středa 27. 6. 2018 od 9 h 
s tím, že květnový termín bude dohodnut až později s ohledem na aktuální agendu. 
 
Místo zasedání bude upřesněno vždy v pozvánce. 
 
Usnesení: AS PřF UJEP schvaluje harmonogram řádných zasedání v 1. pololetí 2018, a to 
 v termínech 14. 2. 2018, 14. 3. 2018, 11. 4. 2018 vždy od 13 h a 27. 6. 2018 od 9 h s tím, 
že květnový termín řádného zasedání bude stanoven později. Místnost bude vždy uvedena 
 v pozvánce. 

hlasování: 14-0-0 
(schváleno) 

 
6. Různé: 

 
a) Informace vedení fakulty o čerpání rozpočtu 2017 a přípravě rozpočtu 2018  

Pan děkan informoval přítomné členy AS PřF UJEP o opatřeních, která byla provedena 
už v roce 2016, ale výsledné dopady na rozpočet měla až v roce 2017. Zároveň 
informoval členy nového AS PřF UJEP o dalších finančních rezervách, které má PřF 
UJEP k dispozici: 
1. Fond provozních prostředků (FPP), na který se převádějí přebytky z hospodaření 

PřF UJEP a který slouží jako rezerva pro nákupy přístrojů (aktuální částka cca 
25 mil.  Kč), 

2. Fond rozvoje investičního majetku (FRIM), ze kterého se financují investiční 
nákupy dle požadavků kateder a projektů. 

 
Pan děkan informoval členy AS PřF UJEP o současné situaci v hospodaření; díky 
projektům a hospodaření kateder bude mít PřF UJEP opět přebytek, který bude 
převeden do FPP. 
Pan děkan zároveň upozornil, že došlo ke změně vnitřního mzdového předpisu, který 
je navázán na minimální zaručenou mzdu. Díky němu by mělo dojít od 1. 1. 2018 
k 10% navýšení mezd všech zaměstnanců. Uvedl také, že v případě déletrvajícího 
hospodaření s přebytkem může dojít i k dalšímu zvyšování mezd. 
 

Závěr: AS PřF UJEP bere na vědomí informace o čerpání rozpočtu PřF UJEP v roce 2017 
a o čerpání FRIM v roce 2017 a dále informace o přípravě rozpočtu PřF UJEP v roce 2018 
a rozpočtu FRIM v roce 2018. 

 
b) Informace vedení fakulty o finančním krytí z FPP 

Pan děkan informoval členy AS PřF UJEP o současné situaci financování projektů 
a s tím souvisejících problémů při vypisování výběrových řízení. V období, kdy je již 
rozhodnuto o přidělení projektu, ale ještě není poskytnuta přiměřená finanční částka 
pro projekt, je třeba vypsat výběrová řízení na nákup přístrojů. Pro tato výběrová řízení 
požaduje pan kvestor finanční krytí z vlastních zdrojů PřF UJEP. Z tohoto důvodu pan 
děkan žádá AS PřF UJEP o souhlas s využitím finančních rezerv z FPP pro tyto účely. 
 

Usnesení: AS PřF UJEP souhlasí, aby finančními prostředky Fondu provozních prostředků 
PřF UJEP (FPP) mohlo být finančně kryto vypsání výběrových řízení na investice přijatých 
projektů OP VVV (tj. projektů s rozhodnutím poskytovatele – MŠMT) v meziobdobí před 
poskytnutím finančních prostředků poskytovatelem. Případné následné čerpání těchto 
finančních prostředků z FPP musí být nejprve schváleno AS PřF UJEP. 

hlasování: 13-0-1 
(schváleno) 
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c) Informace členů nového AS PřF UJEP o existujících fondech PřF UJEP 
Pan děkan informoval členy AS PřF UJEP o existujících fondech PřF UJEP. Jedná se 
především o Fond provozních prostředků (FPP), ve kterém je nyní cca 25 mil. Kč ; dále 
o Stipendijní fond, ve kterém je cca 11 mil. Kč. Informace o ostatních zdrojích (TA01, 
TA15, TA16…) může pan děkan dodat na příštím zasedání.  
Pan Roub (jako bývalý předseda EK AS PřF UJEP) informoval nové členy AS PřF 
UJEP o první schůzce EK AS PřF UJEP, která bude informační a na kterou rozešle 
pozvánky všem senátorům, aby se mohli přijít informovat o výše zmíněných zdrojích 
financování PřF UJEP. 
 

d) Přístup k materiálům pro zasedání AS PřF UJEP 
Pan Roub informoval členy AS PřF UJEP o možnosti vzdáleného přístupu k materiálům.  
Jednotlivé materiály určené k projednání na zasedání AS PřF UJEP je nutné zveřejnit 
nejméně 7 kalendářních dní před jejich projednáním způsobem umožňující dálkový  přístup 
- web AS na adrese https://elf.ujep.cz/as, který umožňuje přístup po přihlášení přes eduID 
(dle § 27, odst. 3 zákona o VŠ).  

Paní předsedkyně ujistila členy AS PřF UJEP, že výše zmiňované materiály 
pro zasedání bude členům AS PřF UJEP zasílat i na e-mail. V této souvislosti upozornil 
pan Roub na to, aby si před zasedáním každý z členů zkontroloval i složku určenou 
pro spam, neboť se může stát, že uvedený e-mail skončí v této složce. 

 
e) Hlasování per rollam 
Pan proděkan upozornil členy AS PřF UJEP na skutečnost, že dosud využívané hlasování 
per rollam nemusí být dle některých právních názorů v souladu s platným zněním zákona. 
Dle tohoto zákona musí být zasedání AS veřejné, ale hlasování per rollam probíhá pouze 
mezi členy AS PřF UJEP, a tudíž se nejedná o veřejné hlasování. V této souvislosti 
doporučil členům AS PřF UJEP používat tento způsob hlasování co nejméně a v  případech 
méně významných záležitostí. Zároveň se bude i vedení fakulty snažit tento způsob 
hlasování využívat jen v krajních případech.  
 
f) Předsedkyně AS PřF UJEP RNDr. Eva Hejnová, Ph.D. poděkovala dr. Krejčímu za 
zajištění jednání senátu a Mgr. Květuši Sýkorové za provedení zápisu celého průběhu 
zasedání AS PřF UJEP. 
  

 
Ukončení: 14:42 
Formát hlasování: A-N-Z 
Zapsala: Mgr. Květuše Sýkorová 

RNDr. Eva Hejnová, Ph.D. 
předsedkyně AS PřF UJEP 

 

https://elf.ujep.cz/as/

